Seja bem vindos ao processo de Submissão de Trabalhos|Resumos online!
Período de submissão de Trabalhos|Resumos: até 15 de Julho de 2016
A data limite do parecer do Comitê Científico será até 31 de julho de 2016.
A data limite para pagamento das inscrições de autores que apresentarão Trabalhos|Resumos no evento será 31 de julho de
2016. Caso isto não ocorra, o Trabalho|Resumo não será incluído na Sessão de Trabalhos|Resumos do CD de Programação Final.

Instruções para Submissão de Trabalhos|Resumos
O autor responsável pela apresentação do Trabalho|Resumo deverá estar inscrito.
Por favor, não tente submeter o mesmo Trabalho|Resumo mais que uma vez. Se o sistema detectar uma submissão duplicada, seu
Trabalho|Resumo será rejeitado.
Será permitida a submissão de até 02 (dois) Trabalhos|Resumos por inscrição.
Os resultados não devem ser publicados antes do evento.
Os resultados devem ser substanciais. Os autores não devem dividir resultados de um estudo em diversos resumos com informações
mínimas.
Não será ACEITA revisão bibliográfica.
O Trabalho|Resumo deve citar dados quantitativos. Não serão aceitos os resumos que simplesmente declaram que os resultados
apresentados deverão ser discutidos posteriormente.
Os Trabalhos|Resumos para apresentação deverão abordar um dos tópicos a seguir:









Microbiologia de Alimentos (MI)
Bioquímica e Biotecnologia de Alimentos (BB)
Nutrição e Toxicologia de Alimentos (NT)
Ciência e Tecnologia de Alimentos (CT)
Química e Análise de Alimentos e Análise Sensorial (QA)
Alimentos Funcionais: Compostos Bioativos (AC)
Engenharia de Alimento (EN)

Formatação
O Trabalho|Resumo deverá ser submetido em um dos seguintes idiomas:





Português
Inglês
Espanhol

Conter Título, Autoria (nomes citações na ordem da autoria), Instituição de Ensino, Texto Científico e quando necessário Órgão
Financiador.
Limite de 300 palavras para Texto Científico.
Tabelas e Figuras não devem ser incluídas.
O Trabalho|Resumo deve conter: introdução e objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusões.
Não incluir referências a não ser que seja necessário;
Baixe aqui o modelo

Revisão
Os Trabalhos|Resumos serão enviados para o Comitê Científico para revisão e considerações. O Comitê Científico reserva o direito de
recusar o trabalho caso este não esteja de acordo ou não se enquadre no escopo do evento.
Cada submissão será avaliada preliminarmente usando o seguinte critério:






Mérito científico
Relevância
Criatividade e conteúdo original
Aplicação prática

Os Trabalhos|Resumos não devem ser de natureza comercial e os autores devem evitar o uso excessivo de nomes comerciais de
produtos e empresas, a não ser que sejam apresentadas por uma empresa expositora para a Sessões Especial de Expositores.

